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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução das Obras da 3ª Etapa do Programa de 

Urbanização Integrada na Bácio do Rio Camaçarí – Fase 2, Integrante do Programa de Saneamento 

Integrado do Ministério das Cidades – PAC 2. 

IMPUGNANTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A sessão pública de entrega das propostas de preços estava designada para 21/12/2018. O art. 41, 

§2º, da Lei 8.666/93 dispõe que decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 

a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação. É tempestiva, portanto, a Impugnação em análise em face do seu protocolo 

em 17/12/2018.  

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

A questão que enseja a presente impugnação ao edital versa sobre a exigência de comprovação de 

aptidão técnica profissional e operacional do item TUBULAÇÃO DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 

150MM EXECUTADA POR MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL.  

Alega o Impugnante que o referido item não deve ser considerado como relevante, tendo em vista 

tratar-se de serviço com equipamento e mão de obra específica. Continua, ainda, arrazoando no 

sentido de que a exigência do somatório de apenas dois atestados e a não autorização de formação de 

consórcio entre empresas seria exagerada.  

DO PEDIDO 

A Impugnante requer seja a presente Impugnação recebida e processada na forma da Lei, para fins de 

suprimir e modificar os supostos vícios do edital, devendo ser reaberto o prazo editalício, com 

republicação nos mesmos meios de divulgação, conforme preceitua o art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93.  
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DO JULGAMENTO 

É cediço que a Administração poderá exigir dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho 

anterior, que demonstrem sua capacidade técnica e validem as condições de  qualificação técnica dos 

competidores envolvidos no certame. Visando preservar a competitividade do processo licitatório, 

todavia, tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto, nos termos do art. 30, inc. I, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

Nesta senda, cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual a parcela de maior relevância 

técnica e valor significativo, pois é com base nela que o licitante irá demonstrar sua capacidade 

técnica. 

Ocorre que os dois conceitos previstos na Lei nº 8.666/93 para a qualificação técnico-profissional não 

permitem definição absoluta. Pelo contrário, devem ser definidos com base na eleição de parâmetros 

que restem devidamente motivados no processo administrativo de contratação como sendo 

adequados, necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado. 

Assim, em se tratando de matéria técnica, cuja análise requer conhecimentos técnicos específicos, a 

peça impugnatória foi submetida à apreciação da Secretaria de Infraestrutura do Município de 

Camaçarí (SEINFRA), para análise e emissão de parecer técnico, cujos termos transcrevemos a 

seguir: 

“Servimo-nos do presente para emitir parecer técnico em resposta ao Ofício nº 129/2018 

encaminhado pela COMPEL a esta Secretaria. 

No tocante ao aspecto técnico do pedido de impugnação ora encaminhado temos o seguinte 

posicionamento: 

Em um primeiro momento, seria possível entender que as exigências, justificadas em função da 

complexidade e risco, aumentam a probabilidade de que aqueles que as cumprem são 

capazes de executar as obrigações contratuais e, consequentemente, garantem maior 

segurança a Administração Pública. 

O serviço referido, TUBULAÇÃO DIÂMETRO≥150 MM EXECUTADA POR MÉTODO NÃO 

DESTRUTIVO, foi considerado como parcela de maior relevância em função da sua 

complexidade técnica e relevância financeira para a obra em questão. O quantitativo 

obedece a premissa de exigir até 50% do quantitativo total do serviço. 
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Transcrevemos abaixo, trecho citado pela própria licitante quanto à necessidade de garantir 

uma contratação de serviços de mais alta qualidade.  

“Não há discussão que o procedimento licitatório tem como principal objetivo que a 

administração pública tenha o negócio mais vantajoso. Para isso, o foco é a aquisição de 

produtos e contratação de serviços de mais alta qualidade com o menor custo possível”. 

Nessa ótica, é pertinente ponderar como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto 

de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando 

seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam 

risco mais elevado para a sua perfeita execução.  

Em resumo, caracterizam-se como sendo de relevância, os serviços de alta complexidade 

técnica e de corporatura econômica acentuada, que por consequência resultam em maior risco 

à administração pública, quando da sua inexecução ou execução inadequada. Assim, torna-se 

imperativo buscar meios que assegurem a administração pública de que a responsabilidade da 

execução desses serviços estejam intrinsecamente atrelados à CONTRATADA. 

Em alusão a reivindicação para apresentação de uma quantidade indefinida de atestados 

para comprovação de capacidade técnica operacional, entende-se que a execução 

sucessiva de objetos de pequena dimensão não capacita a empresa para a execução de 

objetos maiores. 

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão 1.214/2013- Plenário: 

“(…) 

16. Sob essa ótica, entendo que admitir a simples soma de atestados não se mostra o 

procedimento mais adequado para se aferir a capacidade técnico operacional das 

licitantes. Isso porque se uma empresa apresenta sucessivos contratos com 

determinados postos de trabalho, ela demonstra ter expertise para executar somente os 

quantitativos referentes a cada contrato e não ao somatório de todos. Em outras palavras, 

a demanda por estrutura administrativa dessa empresa está limitada aos serviços exigidos 

simultaneamente, não havendo que se falar em duplicação dessa capacidade operacional 

apenas porque determinado objeto executado em um exercício é novamente executado no 

exercício seguinte.” 
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Presidente em Exercício e a equipe de apoio acatam o parecer técnico emitido pela 

Secretaria de Infraestrutura do município de Camaçarí e, por seus fundamentos, resolvem recepcionar 

peça interposta, porquanto tempestiva, e no mérito julgá-la improcedente porquanto desprovida de 

fundamento. 

 

E o parecer, 

SMJ. 

 

Em, 26/12/2018 

 
 

 

Sara Nogueira 

Presidente em Exercício 

 

Erasmo Antônio 

Apoio 

 

Manoel Carneiro 

Apoio 

 


